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 ในชวงเวลาที ่ยังมีชีวิตอยู  Feynman เปน
นักฟสิกสที่โลกรูจักมากที่สุดวา นอกจาก

จะมีความรูฟสิกสที่เยี่ยมยอดแลว ยังมีบทบาทในโครงการ 
Manhattan ท่ีสรางระเบิดปรมาณูเพ่ือยุติสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
อีกท้ังเปนผูไขปริศนาการระเบิดของกระสวยอวกาศ Challenger 
และเปนผู ใหกํ า เ นิดความคิดเร่ือง เทคโนโลยีนาโนกับ
คอมพิวเตอรควอนตัมดวย สวนนักฟสิกสนั้นก็รูจักแผนภาพ 
Feynman (Feynman diagram) ที่ชวยใหเห็น เขาใจ และ
คํานวณเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดในปฏิกิริยาระหวางอนุภาค
มูลฐานได  นอกเหนือจากความสามารถดานฟสิกสแลว  Feynman  
ยังสนใจเผยแพรความรูฟสิกสสูสังคมดวย  โดยไดเรียบเรียง
หนังสือหลายเลม เชน  “What Do You Care  What Other 
People  Think?” และ “Surely, You’re Joking,  Mr. Feynman!”  
เปนตน  ซึ่งหนังสือเหลานี้ ติดอันดับเปนหนังสือขายดีที่สุดใน
อเมริกา
 Richard Feynman  เกิดที่เมือง Far Rockaway รัฐ 
New York ในสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2461  
บรรพบุรุษของตระกูลเคยตั้งรกรากอยูในรัสเซียและโปแลนด 
บิดามารดาของ Feynman มีเชื้อชาติยิว  ในวยัเด็ก Feynman 
เปนคนพูดนอยจนกระท่ังอายุ 3 ขวบ จึงเร่ิมจอ และเร่ิมเปล่ียน
บุคลิกภาพโดยมีบิดาเปนคนกระตุนใหคิดและใหซักถาม สวน
มารดาเปนคนมีอารมณดี เม่ือโตข้ึน  Feynman  จึงเปนนักฟสิกส
ที่คิดลึกและมีอารมณราเริง
 Feynman ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน 
Far  Rockaway  High  School และเรียนไดคะแนนดีแตไมเดน ถึง
คะแนนไอคิวของ Feynman ท่ีครูวัดจะสูงถึง 125  แต Feynman 
ก็ไมศรัทธาในการทดสอบและวัดเชานปญญาดวยวิธีนี้ เมื่ออายุ
ได  15  ป  Feynman  ก็รอบรูเรื่องแคลคูลัสจนหมดสิ้นและได
พยายามสรางแคลคูลัสรูปแบบใหมท่ีเปนของตนเอง
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Richard FeynmanRichard Feynman
Richard  Phillips  Feynman  คือ นักฟสิกสชาวอเมริกัน ผูมีช่ือเสียง
โดงดังในฐานะผูใหกําเนิดวิชากลศาสตรควอนตัมรูปแบบที่ใชวิธี
ปริพันธเชิงเสนทาง (path integration) ในการคํานวณ และสราง
ทฤษฎีพลวัตไฟฟาเชิง ควอนตัม (quantum electrodynamics 
QED) ซึ่งผลงานทั้งสองนี้ทําให Feynman ไดรับรางวัลโนเบลสาขา
ฟสิกสประจําป พ.ศ. 2508 รวมกับ Julian  Schwinger  และ  
Sin-Itiro  Tomonaga

 เม่ือจบการศึกษาจากโรงเรียน Far  Rockaway  หนุม  
Feynman ไดสมัครเขาเรียนฟสิกสท่ีมหาวิทยาลัย Columbia  
แตถูกปฏิเสธ จึงไปเรียนตอที่ Massachusetts  Institute  of  
Technology  (MIT) และสําเร็จปริญญาตรีเมื่ออายุ 21 ป  ใน
ขณะที่เปนนิสิตปริญญาตรีปที่สองนั้น Feynman ไดเขาเรียน
ฟสิกสทฤษฎีระดับปริญญาโทและเอกดวยจาก MIT เขาได
สมัครเรียนตอที่มหาวิทยาลัย  Princeton และไดเขาเรียน
เมื่อทําคะแนนวิชาฟสิกสและคณิตศาสตรเต็มทั้งสองวิชา
 ขณะเปนนิสิตปริญญาเอกที่ Princeton ในการให
สัมมนาครั้งแรกของ Feynman  บุคคลที่เขาฟงไดแก Albert  
Einstein ,  Wolfgang  Pauli  และ John  von  Neumann  
ในท่ีสุด Feynman  เรียนสําเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต เมื่ออายุ 
24  ป  โดยมี John  Archibald  Wheeler  เปนอาจารยที่
ปรึกษาและทําวิทยานิพนธเร่ือง “The  Principle  of  Least  
Action in Quantum  Mechanics”
 ในชวงเวลาที่เรียนปริญญาเอก Feynman ไดรับเชิญ
ใหเขารวมทํางานในโครงการ  Manhattan  ท่ี  Los Alamos เพ่ือ
สรางระเบิดปรมาณูและทํางานในกลุมทฤษฎี ซ่ึงอยูภายใตการนําของ 
Hans Bethe คนทั้งสองสนใจในการคํานวณหาผลที่เกิดจาก
การแยกตัวเองของนิวเคลียส uranium เม่ือไดรับอนุภาค
นิวตรอนในปฏิกิริยา fi ssion จนในท่ีสุด ก็ไดสูตร  Bethe – 
Feynman ที่ใชในการวิเคราะหเรื่องนี้ เมื่อมีการทดสอบระเบิด
ปรมาณูลูกแรกท่ีรัฐ  New  Mexico Feynman เปนบุคคลหนึ่ง
ที่ไดเห็นการระเบิดครั้งนี้ดวยตา
 การท่ี Feynman ตัดสินใจเขารวมโครงการ Manhattan
เพราะเกรงวาฝายนาซีจะสรางระเบิดปรมาณูไดกอนฝาย
สัมพันธมิตร  ซึ่งจะทําใหโลกเปนอันตราย  แตในขณะเดียวกัน 
ก็รูสึกไมสบายใจมาก ท่ีตระหนักวา ระเบิดมหาประลัยน้ีสามารถ
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ฆาคนไดนับแสนในชั่วพริบตา ขณะทํางานที่ Los Alamos 
งานที่ทําเปนเรื่องลับสุดยอด ดังนั้น Feynman จึงตองใชชีวิต
อยางโดดเดี่ยว และระมัดระวัง  ถึงกระนั้นก็ไดสนทนาวิชาการ
กับนักฟสิกสอ่ืน ๆ ท่ีมีช่ือเสียงเชน  Niels  Bohr  เพราะคนท่ัวไป
มักเกรงใจ  Bohr  ดังน้ัน  จึงไมกลาแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยง
กับ Bohr  แต  Feynman  ไมเกรงใจ  ดังน้ัน เวลาเห็นขอบกพรอง
ในการอธิบายของ Bohr เขาก็จะแสดงออกทันที  ซึ่งทําให Bohr 
พอใจมาก Bohr จึงชอบสนทนาฟสิกสกับ Feynman 
 เมื่อสําเร็จปริญญาเอก  Feynman  ไดงานทําเปน
ผูชวยศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัย Wisconsin  ที่ Madison  
และไดแวะไปปฏิบัติงานเปนชวง ๆ ที่ Los  Alamos แตเมื่อ
สิ้นสุดสงครามโลก Feynman ไมไดหวนกลับไปทํางานที่ Wis-
consin อีกเลย เพราะตองการไปทํางานรวมกบั Bethe ตอที่
มหาวิทยาลัย Cornell  อีกนาน 5 ป จึงยายไปรับงานใหมที่ 
California Institute of Technology (Caltech) เพราะชอบ
สอนนิสิตมากและชอบอากาศที่ไมรอนจัดหรือหนาวจัดของ 
California และนี่ก็คือเหตุผลที่ Feynman ปฎิเสธการรับ
ตําแหนงศาสตราจารยท่ี Institute  for Advanced  Study ท่ี 
Princeton  ถึงท่ีน่ันจะมี  Albert  Einstein,  John von  Neumann  
และ Kurt  Godel  ทํางานประจําก็ตาม ทั้งนี้เพราะสถาบันที่  
Princeton  ไมมีการเรียนการสอนนั่นเอง
 เวลาสอนหนังสือตามปกติ  Feynman จะอธิบาย
เรื่องตาง ๆ อยางระมัดระวัง และตั้งใจเพราะยึดหลักการวา
ตองรับผิดชอบอยางเต็มท่ีใหนิสิตเขาใจ และถานิสิตหน่ึงไมเขาใจ 
นั่นก็หมายความวา เรื่องที่กําลังสอนนั้นไมมีใครเขาใจเลย  
ตามปกติ Feynman ไมชอบใหนิสิตทองจํา  แตชอบใหนิสิต
ตอบดวยคําตอบที่ชัดเจน  มิฉะนั้นก็จะถูกติติง  ในชวงเวลาที่
เปนอาจารยท่ี Caltech น้ัน Feynman  ทํางานวิจัยฟสิกส  3 ช้ิน
ที่สําคัญ คือ
 1. สรางทฤษฎี QED (quantum electrodynamics) 
ท่ีทําให Feynman  ไดรับรางวัลโนเบล  โดยใชเทคนิค functional 
integration ซ่ึงเนนวาในการเปล่ียนแปลงจากสถานะหน่ึงไปสูอีก
สถานะหน่ึง อนุภาคจะใชเสนการเปลี่ยนแปลงจํานวนมากนับ
อนันต  โดยแตละเสนทาง มีโอกาสความเปนไปไดตาง ๆ กัน 
กระนั้นผลรวมของโอกาสท้ังหมดก็ยังเปน 100%
 2. ทฤษฎีฟสิกสของไหลยวดยิ่ง (superfl uid) ซึ่ง
ไดแก ฮีเลียม 4 ที่เวลาอุณหภูมิลดตํากวาอุณหภูมิวิกฤต  จะ
ไหลอยางปราศจากแรงหนืดใด ๆ โดย Feynman ไดแสดง
ใหเหน็วา ฮีเลียม คือ ของไหลควอนตัมที่มีขนาดมโหฬารจน
สามารถเห็นไดดวยตาเปลา ซ่ึงแตกตางจากระบบควอนตัมอ่ืน ๆ 
ที่มีขนาดเล็กระดับอะตอมจนตาเปลามองไมเห็น

 3. ทฤษฎีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังส ี ซึ่งเปน
ปรากฏการณท่ีเกิดจากอันตรกิริยาแบบออน ซ่ึงใชท้ัง vector  
current และ axial current ในการคํานวณ ทฤษฎีนี้จึงอธิบาย
การสลายตัวของ neutron  เปน electron,  proton  และ anti – 
neutrino ไดรวมถึงอธิบายปรากฎการณ prity violation ก็ไดดวย
 นอกจากน้ันแลว Feynman ยังไดคิดแผนภาพ  Feynman  
ซึ่ ง เปนแผนภาพท่ีนักฟสิกส ใชคํ านวณและชวยให เห็น
เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เวลาอนุภาคมูลฐานมีอันตรกิริยากัน 
แผนภาพเหลานี้สามารถชวยใหนักฟสิกสทํานายโอกาสการเกิด
ของเหตุการณตาง ๆ ไดอยางละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่ 12
 ในป พ.ศ. 2508 Feynman ไดรับเลือกเปนสมาชิก
ตางชาติของ Royal Society รวมทั้งไดรับรางวัลโนเบลดวย  
เมื่อมีชื่อเสียง งานก็มากตาม Feynman ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย Caltech ใหปรับปรุงตําราเรียนฟสิกสระดับ
ปริญญาตรี และผลท่ีเกิดข้ึนคือ โลกมีตําราเรียนชุด Feynman 
Lectures on Physics ที่วงการฟสิกสถือวาคลาสสิกมาก 
และผลงานน้ีทําให Feynman ไดรับเหรียญรางวัล Oersted  
สําหรับการเปนครูดีเดน  ซึ่งทําให  Feynman  รูสึกภูมิใจมาก 
นอกจากชุดเรียนนี้แลว Feynman ยังไดจัดพิมพคําบรรยาย
ของตนในท่ีตาง ๆ ออกมาเปนเลมเพื่อเผยแพรดวย เชน “The 
Character  of  Physical  Laws” และ “QED : the  Strange  
Theory  of Light  and  Matter”  เปนตน  และในป พ.ศ. 2502  
ดวยนิสัยที่ตองการใหสังคมสนใจวิทยาศาสตร  Feynman  ได
เสนอใหรางวัล 1,000 เหรียญแกบุคคลที่สามารถจัดเรียง
อะตอมได และน่ีก็คือ กําเนิดของวิทยาการ nanotechonology  
ณ  วันนี้  แผนภาพ  Feynman  เปนเทคนิคสําคัญที่นักฟสิกส
ใชในการศึกษาทฤษฎี  String และ ทฤษฎี  M  ซึ่งเสนใยตาง ๆ 
ท่ีปรากฏในแผนภาพไดถูกพัฒนาใหเปนทอ เปนแผนในหลายมิติ 
แต Feynman ไมรูสึกชื่นชมการดัดแปลงความคิดเดิม ๆ ของ
ตนในทํานองนี้นัก  เพราะคิดวา ทฤษฎี  String  เปนทฤษฎีที่
ไมมีผลการทดลองสนับสนุน
 ในดานชีวิตสวนตัว Feynman  แตงงานครั้งแรกกับ 
Arlene  Greenbaum  ขณะศึกษาที่ Princeton  แตในเวลา
ตอมาเธอไดเสียชีวติดวยวัณโรคเม่ือป พ.ศ. 2488  จากน้ันอีก 7 ป 
Feynman ไดเขาพิธีสมรสใหมกับ May Louis Bell แคครอง
ชีวิตคูไดไมนานก็หยาอีก  จึงแตงงานใหมกับ Gwenth Howard 
ผูมีแนวคิดและอุปนิสัยในการผจญภัยชีวิตคลาย Feynman 
ครอบครัวนี้มีลูกชายชื่อ Carl และลูกเลี้ยงผูหญิงชื่อ Michelle
เพราะ Feynman และบุตรชายสนใจคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรมาก ดังนั้นคนทั้งสองจึงรวมกันพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรที่ตองใชหลายเครื่องพรอมกันในการแกปญหาที่
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วัฒนา เฉียงเหนือวัฒนา เฉียงเหนือ

ซับซอน (ณ วันนี้เทคนิคนี้เรียก  Parallel  Computing)
 เวลาพักผอน  Feynman  ชอบเดินทางไกล  เชน ได
ไปเยีอนบราซิลหลายครั้ง และชอบวาดภาพเปนงานอดิเรก 
รวมถึง ชอบตีกลองสไตล samba  และไมชอบด่ืมของมึนเมา 
เพราะกลัวแอลกอฮอลจะทําลายเซลลสมอง
 เมื่ออายุ 68  ป  Feynman  ไดพบวากําลังปวยเปน
มะเร็งสมองและเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ พ.ศ. 2531  
ขณะอายุ 69 ป ที่ Los  Angeles ใน  California  โดยไดทิ้ง
เกียรติประวัติและผลงานไวมากมาย เชน  
 เมื่ออายุ 36  ป ไดรับ   Albert  Einstein  Award
 อายุ  44  ป  ไดรับ  Ernest  Lawrence  Award
 อายุ  47 ป  ไดรับ   รางวัลโนเบลสาขาฟสิกส
 อายุ  54 ป  ไดรับ   Oersted  Medal
 อายุ  61 ป   ไดรับ  National  Medal  of  Science
 ในป พ.ศ. 2529 ท่ีกระสวยอวกาศ Challenger  ระเบิด 
Feynman ไดรับเชิญใหเขารวมในคณะกรรมการสอบสวนหา
สาเหตุการระเบิด และไดแสดงการสาธิตงาย ๆ ใหโลกเห็นทาง
โทรทัศนวา เม่ืออุณหภูมิลดตาํมาก ๆ เชน เวลาถังบรรจุเชื้อเพลิง
ของกระสวยอวกาศไดรับออกซิเจนเหลวที่เย็นจัด วงแหวน
เหล็กท่ีใชสวมในทอเช้ือเพลิงจะหดตัว จนแตกทําใหเช้ือเพลิงร่ัวไหล
และยานลุกเปนไฟ ซ่ึงน่ีก็คือสาเหตุท่ีทําใหเกิดการระเบิดคร้ังน้ัน  
Feynman จึงไดกลาวสรุปในรายงานวาเทคโนโลยีจะประสบ
ความสําเร็จถาผูใชใหความสําคัญกับวิทยาศาสตรย่ิงกวาการสรางภาพ
 หลังจากท่ี Feynman เสียชีวิตไปแลว เมื่อวันที่ 4  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2548  กรมไปรษณียของสหรัฐไดออกแสตมป  
37  เซ็นตท่ีมีภาพของนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน 4 คน ปรากฏ
บนแสตมป บุคคลท้ัง 4 คนไดแก  Richard  Feynman,  John  von  
Neumann,  Barbara  McClintock  และ Josiah  Willard  Gibbs
 ในป พ.ศ. 2535  James  Geliek ไดเรียบเรียงหนังสือ
ชื่อ Genius : Richard  Feynman and Modern Physics 
หนังสือนี้จัดพิมพโดย Little Brown และหนา 544 หนา 
ผูเรียบเรียงไดใหภาพของ Feynman วาเปนคนที่มีบารมีและมี
ความรูมาก เชน เวลาใครใหสัมมนา  ถาคน  ๆ น้ันรูวา Feynman 
จะมาน่ังฟงดวย  เขาจะตองระมัดระวังวิธีพูดและเน้ือหา  รวมถึง
เหตุผลตาง ๆ ท่ีจะพูดใหดีท่ีสุดในชีวิต เพราะถาการบรรยายไมดี
ชื่อเสียงของเขาจะถูก  Feynman  ทําลายจนปนปดวยคําถาม
ยาก ๆ และประเพณีของการสัมมนาท่ี Caltech ในสมัยน้ันคือ 
Feynman  จะเปนบุคคลแรกที่ตั้งคําถาม และถา Feynman 
ไมถามก็ไมมีใครกลาถามกอน ความเงียบจึงเกิดข้ึนนานจนทุกคน
รูสึกอึดอัด  แตนั่นก็หมายความวา เนื้อหาที่คนพูดนํามาเสนอ 
นาสนใจ และเปนที่เขาใจ

 หนังสือเลมนี ้ยั ง ไดกลาวถึ งชีวิตในวัยเด็กของ 
Feynman  วาตื่นเตนเมื่อเห็นสมการ exp (i) = -1 และ 
cos 20o cos 40o cos 80o = 1/8  และตามปกติ Feynman 
เปนคนที่ไมแครในส่ิงท่ีคนอื่นคิด ไมชอบการประชุมวิชาการ
โดยไดเปรียบเทียบวา เหมือนฝูงหนอนที่ไตยั้วเยี้ยออกจากขวด  
ไมชอบเกมโชวท่ีทายปญหาวิทยาศาสตร  ดวยการใหเหตุผลวา 
คําถามที่ใชถามมักถามความจําและถามขอมูลแทนที่จะ
ถามความเขาใจและวิธีหาความรูนั้น ๆ
 เมื่อชางภาพตองการถายภาพของ  Feynman  ขณะ
ตีกลองเพื่อนําไปใชเปนภาพประกอบในหนังสือฟสิกส  โดยให
เหตุผลวาตองการทําใหผูอานรูสึกวา  นักฟสิกสเปนคนธรรมดา
ที่เลนดนตรีก็เปน Feynman ไดปฏิเสธที่จะใหถายภาพโดยให
เหตุผลวา การคิดเชนนั ้นเปนการดูถูกนักฟสิกสเสมือน
นักฟสิกสเปนคนที่ตองการใหสังคมสงสาร
 สังคมมนุษยเปนสังคมที่ยกยองคนเกง และสําหรับ
อัจฉริยะนักฟสิกสที่ทุกคนยอมรับไดแก Galileo, Newton, 
Maxwell, Einstein, Bohr, Heisenberg, Dirac, Fermi, 
Feynman ฯลฯ  โดยเฉพาะ  Feynman  นั้น  โลกตระหนัก
วาเขาเปนนักฟสิกสที่คิดอะไร ๆ ก็ตนแบบ  ตั้งแตในวัยเด็ก เขา
ชอบใชสัญลักษณตาง ๆ ทั้งในคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่
ตนคิดเองและใชคนเดียว อีกทั้งสนใจฟสิกสทุกแขนง  เปน
นักฟสิกสอัจฉริยะ เปนครูวิทยาศาสตรท่ีตระหนักในความสําคัญ
ของการสอนฟสิกส ผูเคยพูดวา คําถามของนักเรียน คือ ปญหา
ใหมในการวิจัย ดังนั้น นักเรียนคือ ผูที่ทําใหครูมีชีวิต การท่ี 
Feynman สอนฟสิกสไดทุกเร่ืองมากเพราะเขารักฟสิกสมากไมวา
จะเปนฟสิกสระดับในโรงเรียน ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับวิจัย
 ในเร่ืองของการยกยองโดยโลกภายนอก เวลามหาวิทยาลัย 
ใด ๆ จะมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให Feynman เขา
มีความเห็นวา ปริญญาดังกลาวควรมอบใหแกคนที่ทํางานเร่ือง
นั้นจริง ๆ ดังนั้นเมื่อมีการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ใหแกบุคคลที่ Feynman ไมเห็นดวยในพิธีที่จัดพรอมกัน  
Feynman จะปฎิเสธการรับปริญญานั้นทันที
 ในชวงที่ยังมีชีวิตอยู Feynman เปนที่รูจักและชื่นชม
ของนิสิตในมหาวิทยาลัย และคนท่ัวไป จะนอยกวาก็เฉพาะ 
Einstein ทั้ง ๆ ที่คนทั้งสองดําเนินชีวิตแตกตางกันมากเชน  
Einstein มิไดเปนชาวเยอรมันตลอดชีวิต แต Feynman เปน
ชาวอเมริกันแท  ๆ Einstein สนใจปรัชญาของ Kant แต  
Feynman ไมชอบปรัชญาเลย เพราะคิดวาเปนเรื่องหนักสมอง
ที่ตองคิด  เวลาคิดอะไรไมออก  Einstein  คิดวาคณิตศาสตรจะ
ชวยใหฟสิกสพบความจริงได แต Feynman คิดวาการหย่ังรู
เทานั้นจะทําใหนักฟสิกสเขาใจธรรมชาติได


